
	

 
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy 
verklaring is: 
 
Onlineshop:  www.hil-uniek.nl 
E-mail:   info@hil-uniek.nl 
 
Adres (voor eventuele retourzendingen): 
5-meistraat 11 2396ED Koudekerk a/d rijn 
 
Hoofdverantwoordelijke en tevens eigenaresse Hilma Westdijk 
 
Hil-uniek is een online shop van (geboorte)slingers en andere accessoires van textiel. In het kader van 
verkoop van haar producten of wanneer u anderszins contact heeft met Hil-uniek, kan Hil-uniek 
persoonsgegevens van u verwerken. Dit kan gebeuren wanneer u een aankoop doet of wanneer u 
zich aanmeldt voor een nieuwsbrief per e-mail. Hil-uniek vindt het belangrijk om uw 
persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 
Voor- en achternaam 
Adresgegevens 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
 
 De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Hil-uniek worden verwerkt voor de volgende 
doeleinden: 
 
- Voor het afhandelen van facturen en betalingen. 
- Om contact op te kunnen nemen middels bellen of e-mailen indien nodig met vragen en/of 
opmerkingen met betrekking tot uw bestelling. 
- Contact met u op te kunnen nemen als u een vraag hebt gesteld, waarop een antwoord dient te 
worden gegeven. 
- Om producten  bij u af te kunnen leveren via TNT post (brievenpost of pakketpost). 
- Hil-uniek verwerkt ook persoonsgegevens met een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig 
zijn voor de belastingaangifte en het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. 
 
Hil-uniek gebruikt de volgende systemen of partijen m.b.t. persoonsgegevens: 
 
- Word t.b.v. aangepaste facturen 
- Ziggo.nl t.b.v. e-mail 
-Prive back-up systeem t.b.v. opslag administratie 
- Mijn Webwinkel by My Onlinestore BV t.b.v. hosting website, klantenaccount en winkelwagen 
-TeamAccount Westdijk&Van Bostelen:  accountants t.b.v. verwerken van de administratie 
-ABN-AMRO waar u het aankoop bedrag op stort. 
 
 
Hil-uniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk nodig is om doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld .Vanwege wettelijke bewaarplicht worden 
facturen (met persoonsgegevens) 7 jaar bewaard. Na deze 7 jaar worden deze gegevens vernietigd of 
geanonimiseerd. 
 
Hil-uniek verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt 
geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  
 
Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties: 

- Mijn Webwinkel, voor het verwerken van facturen en bestellingen 
- De belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht 

 
 



	

 
 
Cookies en websitegebruik 
Hil-uniek gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze 
website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet.Hil-uniek gebruikt 
cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt, de website geoptimaliseerd wordt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen 
onthouden worden.  
 
Daarnaast zijn cookies ervoor om  surfgedrag bij te houden zodat. Bij uw eerste bezoek aan de 
website van Hil-uniek is er gevraagd voor toestemming voor het plaatsen van deze cookies.  
 
U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 
browser verwijderen. 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hil-uniek. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar  op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar: info@hil-uniek.nl . 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan kunnen wij jou vragen een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in dit geval uw pasfoto, MRZ (machine readable 
zone - de strook met nummers onderaan uw paspoort), uw paspoortnummer en burgerservice 
nummer (BSN) zwart met een stift of balk. Dit ter bescherming van uw privacy. 
 
Ik reageer zo snel mogelijk; maar binnen vier weken, op uw verzoek.  
 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Hil-uniek neemt bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via: 
info@hil-uniek.nl 
 
Hil-uniek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check 
daarom regelmatig het privacyverklaring voor het privacybeleid van Hil-uniek.  
  
 


